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PRIMĂRIA MUNICIPIULUI CONSTANŢA 

DIRECŢIA DEZVOLTARE ȘI FONDURI EUROPENE  
SERVICIUL MANAGEMENT PROIECTE ȘI STRATEGII 

 
 
SOLICITARE CONSULTARE DE PIAȚĂ  

 
Informații generale privind autoritatea contractantă: UAT Municipiul Constanța; 

Cod fiscal 4785631. 

Adresa: Primăria Municipiului Constanța, Bulevardul Tomis nr. 51, Constanța, cod 
poștal 900725, telefon/fax. 0241/488197 

Obiectul consultării: Determinarea valorii estimate a achiziției de mobilier și mochetă 

pentru dotarea sălii de spectacole a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” 

Constanța, în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the 

Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757 

39113000-7 Diverse scaune 

39111200-5 Scaune de teatru 
39120000-9 Mese, dulapuri, birouri şi biblioteci 

39531000-3 Covoare 
 
Descriere consultare:  

În vederea implementării proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the 

Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757, 

finanțat prin Programul Bazinul Marii Negre, UAT Municipiul Constanța solicită oferte de 

preț pentru determinarea valorii estimate a achiziției susmenționate, defalcată pe 

următoare componente: 

 

• Scaune de spectacol 
 

Cantitate: 320 bucati 

Dimensiuni (a se vedea în imaginea atașată): 
a) inaltime scaun: 850 – 900 mm 

b) adancime scaun (cu sezutul lasat): 600 – 650 mm 
c) adancime sezut: 400 – 450 mm 
d) inaltime pana la sezut: 440 – 500 mm 

e) latime scaun: 530 – 560 mm 
Caracteristici tehnice: 

- picior comun; 
- cotiera comuna; 
- sezutul scaunelor – rabatabil automat; 

- picioarele scaunelor fixate in podea; 
- sezut si spatar tapitate / tapiterie pentru trafic intens; 

- culoare tapiterie: bordeaux. 
Prestatorul va asigura livrarea si montarea scaunelor, precum si garantia acestora pe o 
perioada de 24 luni de la livrare. 
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• Scaune vizitatori 

 
Cantitate: 38 bucati 

Dimensiuni (a se vedea în imaginea atașată): 
a) inaltime scaun: cel putin 800 mm 
b) inaltime pana la sezut: cel putin 440 mm 

c) latime sezut: cel putin 380 mm 
d) adancime sezut: cel putin 380 mm 

Caracteristici tehnice: 
- pliabil; 
- constructie pe structura metalica; 

- sezut cu strat de burete de minim 3 cm; 
- fara brate laterale; 

- protectie picioare (din plastic sau cauciuc), pentru prevenirea alunecarii; 
- tapiterie din piele ecologica; 
- culoare tapiterie: maro caramel; 

- greutate maxima admisa: 100 kg. 
Prestatorul va asigura livrarea scaunelor, precum si garantia acestora pe o 

perioada de 12 luni de la livrare. 
 

• Mochetă  
 

Cantitate: 292,5 m² 

Caracteristici tehnice: 
- grosime: 6,5 mm; 

- trafic intens; 
- material antibacterian; 
- aderenta la alunecare; 

- tratata ignifug; 
- confectionata din 100% poliamida, usor de intretinut; 

- culoare: bordeaux inchis. 
Accesorii incluse: praguri metalice pentru trepte, in scopul fixarii mochetei. 
Prestatorul va asigura livrarea si montarea mochetei, precum si garantia acesteia 

pe o perioada de 24 luni de la livrare. 
 

• Masă consiliu 
 

Cantitate: 1 bucata 
Dimensiuni: 
- lungime: 3400 mm; 

- latime: 1200 mm; 
- inaltime: 800 mm. 

Caracteristici tehnice: 
- realizata din PAL melaminat de cel putin 18 mm grosime; 
- talpi antiderapante care protejeaza pardoseala; 

- alcatuita din doua module, care se cupleaza intre ele cu usurinta; 
- culoare: nuc natur. 

Prestatorul va asigura livrarea si montarea produsului, precum si garantia acestuia pe o 

perioada de 24 luni de la livrare. 
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Anexat se regăsește schema sălii de spectacol cu dispunerea scaunelor vechi, care în 

prezent nu mai există. 

În vederea prezentării unei oferte cât mai exacte, puteți vizita sala, realizând o 

solicitare pe e-mail la adresa paula.bacanu@primaria-constanta.ro . 

 

Oferta va cuprinde: 

Oferta va fi prezentata la valoarea totala în lei fără TVA, cu TVA-ul evidentiat 

distinct, cuprinzand prețurile pe fiecare obiect în parte și va fi trimisă la adresa de 

e-mail: paula.bacanu@primaria-constanta.ro. 

 

 

Dată afișare anunț: 12.11.2021 

Dată limită transmitere propuneri:19.11.2021 

Data limită consultare: 24.11.2021 

 

Modalitate de desfășurare: Consultarea de piață se va desfășura doar în sistem 

electronic, orice persoană/organizație interesată având posibilitatea de a transmite 

oferta de preț în vederea determinării valorii estimate a „Achiziției de mobilier și 

mochetă pentru dotarea sălii de spectacole a Colegiului Național de Arte ”Regina Maria” 

Constanța, în cadrul proiectului ”Developing Cultural and Creative Industries in the 

Black Sea Basin – acronim CREA-CENTERS”, cu numărul de înregistrare BSB-757" la 

adresa de mail proiecte@primaria-constanta.ro. Informațiile cu privire la rezultatul 

consultării vor fi publicate pe www.e-licitație.ro. 
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